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 المحاضرة السادسة 

 :آداب المشاهدة 
يستوجب من المطبق عند مالحظتو لممعمم المتعاون او معمم الفصل او زميمو او أي 

 عامل في البيئة المدرسية مراعاة اآلداب األتية :
 أن ال يقوم بمالحظة ما يريد اال بعد أخذ األذن لذلك من إدارة المدرسة. -1
 المالحظة سرية.أن  يعتبر المعمومات التي يحصل عمييا من  -2
المتعاون او الزميل نتيجة ما المدرس أن ال تتأثر ميولو او مشاعره سمبيًا تجاه  -3

 يشاىده خالل المالحظة , بل يبقى عمى احترامو ليم .
أن يمتنع عن أية نقد ايجابي او سمبي لمجية التي يالحظيا , ألن أي تعميق  -4

 د المجتمع المدرس.ميما كان نوعو قد يسئ مباشرة الى أحد األفرا
------------------------------------------------- 

 :مبادئ عامة للمالحظة في التربية العملية
 
 أن تختص المالحظة بالتركيز عمى عامل او ميارة تعميمية. -1
 تحديد ما يراد مالحظتو بالضبط. -2
 لخ.تحديد وسيمة المالحظة بالتصوير الفيديو او الفوتوغرافي ا  -3
 يجب أن تكون المالحظة قائمة عمى معايير محدودة. -4
 تدون المالحظات و االنطباعات اواًل بأول كمما أمكن وبمغة واضحة. -5
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 مبادئ استعمال السبورة في التعليم والتدريس

 
 مرتبا. أحرص عمى أن يكون استعمالك لمسبورة متناسقا و  -1
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 أحرص عمى أن ال تقف أمام السبورة بحيث يحجب الكتابة. -2
أحرص عمى أن تكون الرسوم والمخططات واضحة وذات حجم مناسب لواقعيا  -3

 ولبعضيا البعض عمى السبورة.
 أحرص عمى أن تكون الكتابة واضحة وكبيرة. -4
 قة وواضحة.أحرص عمى أن تكون الكتابة عمى السبورة بألوان محددة ومتناس -5
أحرص عمى أن تكون الكتابة في جانب واحد من السبورة او الرسوم  -6

 والتوضيحات في الجانب األخر منيا.
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 مسؤوليات مدير المدرسة
  
 إتاحة الفرصة لمشرفي التربية العممية تأدية واجباتيم داخل المدرسة. -1
 المعممين المتعاونين الذين سيتولون تدريب المطبقين.تحديد  -2
 تعريف المطبقين بأنظمة المدرسة وسجالتيا وأعماليا. -3
 متابعة دوام المطبقين. -4
 عقد اجتماعات دورية مع المطبقين لمناقشة أي مستجدات. -5
 يعمل عمى تذليل وحل مشكالت التي يمكن أن يقع فييا المطبق. -6
 عمى المشاركة في النشاطات المدرسية. دعوة المطبقين -7
 تييئة متطمبات التربية العممية التدريبية من وسائل وقاعات وأجيزة. -8
 المشاركة في تقييم المطبقين. -9
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